
 

BABY 19-20 MAANDEN

Oh My Baby

S P E E L  B O E K

Marco Polo



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Leeuwen, tijgers en olifanten, oh wat een sensatie! Reis door de jungle op een
treinavontuur met deze drie geweldige wilde vrienden! Creëer circuits in de slaapkamer
van je kleintje of in de gang en laat ze door het hele huis dwalen met deze prachtige trein
en zijn leuke passagiers. Creëer seizoenen waarin dieren kunnen stoppen om te eten of
om iemand te "bezoeken". Moedig ze aan om de dieren op de kar te verwisselen. En laat
vooral je kleintje de echte hoofdrolspeler zijn. Laat ze avonturen bedenken en creëren
met deze personages.

WILDERNIS DIEREN TREIN 
Hoeveel wilde dieren! Je kleintje gaat eropuit met zijn drie
geweldige nieuwe wilde vriendjes; de tijger, de leeuw en
de olifant. Laat ze niet uit de trein stappen!
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Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkeling VerbeeldingTaalBeweging



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Deze in elkaar vallende puzzel is ideaal voor ruimtelijk leren en logische ontwikkeling. Dit
wordt een nieuwe uitdaging voor je kleintje. Kijk of ze kunnen achterhalen waar elk stuk
heen gaat. Als ze dat niet kunnen, begeleid ze dan. Wanneer ze het meerdere keren hebben
gedaan, zal hun geheugen beginnen te helpen en hen eraan herinneren waar elke vorm
moet gaan. Het is een leuk spel dat de concentratie stimuleert terwijl het de woordenschat
met betrekking tot kleuren leert en versterkt.

VIS PUZZEL 
5-delige kant in de vorm van een mooie vis. Je kleintje leert de
kleuren te herkennen en de figuren te onderscheiden. Gemaakt van
hout met gemakkelijk vast te pakken knoppen voor kleine handen. 

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Cognitieve ontwikkelingCoördinatie Fijne motoriek Taal



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Stapelen, invoegen en sorteren leren kinderen spelenderwijs over vormen, kleuren en maten
terwijl ze de fijne motoriek en hand-oogcoördinatie trainen. Absoluut eindeloze stapel- en
sorteermogelijkheden.
Laat jouw baby zelf proberen uit te vinden hoe hij de vormen moet invoegen. Ze zullen ze in het
begin zeker niet in de juiste volgorde kunnen plaatsen, maar dat is waar jullie ouders moeten
helpen. Noem de kleuren die jouw baby in de juiste volgorde zou moeten zetten, zodat je zowel
communicatie als het leren van woordenschat met betrekking tot kleuren en vormen stimuleert.
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DUBBELE STAPELAAR
Zo kleurrijk als de regenboog! Bij dit vorm- en stapelspel
is het de bedoeling om identieke vormen op maat op
elkaar te stapelen, zodat de kleuren van de regenboog in
de juiste volgorde worden gevormd.

Welke vaardigheden stimuleer je?

Cognitieve ontwikkeling TaalFijne motoriek



Hoe kun je het beste hier mee spelen?
Door de veelzijdigheid van dit spel kan jouw baby verschillende facetten ontdekken. Enerzijds
stimuleert het de creativiteit door met de verschillende stukken te spelen. Je kunt ook het leren
van kleuren bevorderen door de blokken te ordenen. En tot slot kun je hun vaardigheden en
fijne motoriek testen door naald en draad door de verschillende getallen te laten gaan.
Stimuleer het leerproces door hen te vragen een ketting op volgorde van getallen te maken.
Het spel zal ze altijd uitdagen en in de loop van de maanden zullen ze beetje bij beetje
verbeteren.     

RIJGPARELS
Rijgen is een geweldige activiteit om kinderen te
helpen de fijne motoriek te ontwikkelen die essentieel
is om te kunnen tekenen, schrijven, knopen dichtdoen,
schoenveters strikken, lunchtrommels openen en
meer. Threading helpt ook om oog-handcoördinatie
en concentratievaardigheden te ontwikkelen. Kinderen
leren taalvaardigheden terwijl ze kleuren benoemen. 

Welke vaardigheden stimuleer je?
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Fijne motoriek Verbeelding Cognitieve ontwikkeling


